
                                                                                   
 

POKYNY 
 

   HAVEN MČR na krátké a klasické trati, 11. a 12. závod Českého poháru 
v MTBO 2021 

 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů 

 
Pořádající subjekt:  LKT 80 Šumperk a  A team NOVO Bruntál 

 
Datum a typ závodu:  18.9.2021 MČR + 11. závod ČP – krátká trať 

     19.9.2021 MČR + 12. závod ČP – klasická trať 

 

Centrum po oba dny:  Velká Kraš, okr. Jeseník, tábor Černý Potok GPS:N 50°21.24083', E 17°9.87312' 

      

Prezentace:    sobota – v centru závodu 09:30 – 11:00  
neděle -  v centru závodu 08:00 – 09:00 
 

Starty:     
Sobota middle:   Intervalový start 00 – 12:00 

MW10 – start po hlavním závodu v rámci centra. Start na krabičku v čase 
14:30-15:30. 

 
Neděle long:   Intervalový start 00 – 10:00  

MW10 – start po hlavním závodu v rámci centra. Start na krabičku. 
 
Covid:                                       U prezentace bude provedena kontrola bezinfekčnosti všech závodníků 

na  Covid 19 podle vládních nařízení. Všichni se dostaví s připraveným 
potvrzením. Každý závodník dostane na ruku pásku, bez které nebude 
moci projet startem. Tato páska bude sloužit pro oba závody!  

Mapy: 
 

Sobota middle   Smolný vrch 1 : 10 000, E 5m, formát A3, stav září 2021 

     MW10 a MW11 výřez mapy 1 : 7 500, E 5m, formát A4 

 

Neděle long   U dubu  1 : 15 000 E 5m, stav září 2021, formát A3+ (SRA3) 

M14, W14 a Open mapa Smolný vrch 1: 10 000, E 5m, stav září 2021 

MW11 výřez mapy 1 : 7 500, E 5m, stav září 2021, formát A4 

Mapy nejsou upraveny vodovzdorně.   

V cíli se mapy  vybírají po oba dny do odstartování posledního závodníka.  



 
Zvláštní mapové symboly:       843 - "nebezpečný objekt křižující cestu" ve verzi připravované pro nový 

mapový klíč, kdy fialová barva je kvůli čitelnosti podložena pod černou 
„sjízdná oblast" - oranžovou plochou v lese jsou vyznačené malé 

otevřené prostory (loučky), na které navazuje komunikace a je 

povolené po nich jezdit 

"sjízdná oblast" - oranžovou linií jsou vyznačené stopy (koleje) od 

zemědělské techniky na otevřených prostorách, které jsou sjízdné, ale 

nemají charakter běžné komunikace, je povolené po nich jezdit  

"sjízdná oblast" -   černým rastrem je vyznačen čistý les, ve kterém je 

povoleno volně jezdit 

"jednosměrka" - na trailech Rychlebských stezek je použitý symbol 

jednosměrky tak, jak je připravovaný pro nový mapový klíč, fialová 

šipka je kvůli čitelnosti podložena pod černou 

304 - pro zlepšení čitelnosti mapy při jízdě je Černý a Červený potok 

vyznačen značkou nepřekonatelná řeka s vyznačenými bezpečnými 

brody, oba "potoky" jsou mimo brody skutečně nepřekonatelné a 

mají charakter malé říčky 

"nebezpečné místo" -  nebezpečné sjezdy a bažiny na cestě jsou 

označeny fialovými vykřičníky 

"permanentní louže" -  cesta je značkou 837 - obtížně sjízdná cesta a je 

podložená značkou 310 – bažina 

           
 



Terén:                                           Hustá síť dobře i hůře sjízdných cest a pěšin. Terén po oba dny mírně 

zvlněný v nadmořské výšce  300 – 400m. Lesem nedávno prošla kůrovcová 

kalamita. 

   

Předpis:                                        Závodí se podle platných Pravidel MTBO, Soutěžního řádu MTBO a 

prováděcích předpisů MTBO 2021. Jakékoliv porušení pravidel, zejména 

jízda volným lesním terénem bude důvodem k diskvalifikaci. 

 
 
Parametry tratí:                                     

 Sobota 

middle 

Neděle 

long 

Kategorie Délka Počet 

kontrol 

Délka Počet  

 kontrol 

MW10    1,7 km 6   

M11 3,2 km 10 4,06 km 9 

M14 7,2 km 16 7,95 km 7 

M17 8,4 km 17 14,10 km 11 

M20 11,2 km 21 18,28 km 14 

M21A 11,1 km 21 19,88 km 16 

M21B 8,8 km 18 12,05 km 12 

M21E 13,6 km 25 25,97 km 19 

M40A 11,3 km 20 20,20 km 15 

M40B 8,8 km 18 12,05 km 12 

M50 8,7 km 18 14,92 km 14 

M60 8,0 km 16 12,44 km 12 

M70 8,0 km 16 9,17 km 8 

W11 3,2 km 10 4,06 km 9 

W14 5,5 km 12 6,58 km 7 

W17 7,6 km 16 9,76 km 7 

W20 9,2 km 18 13,50 km 11 

W21A 9,2 km 18 13,50 km 11 

W21B 7,5 km 15 10,02 km 9 

W21E 11,2 km 23 20,97 km 16 

W40 7,6 km 16 12,00 km 11 

W50 7,2 km 13 9,17 km 8 

W60 7,2 km 13 9,17 km 8 

Open 7,9 km 17 7,59 km 9 

 
 

 



Časový limit:                                sobota middle: 120 min. 

neděle long:      220 min. 

 

Uzavření cíle: sobota middle : 16:30 
 neděle long:       14:30 
 
 
 
 
 
Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident,                      

bezdotykové ražení dosah 150-200 cm pro SIAC čipy. Nutno použít 
SIAC (AIR) čip, jiné nebudou fungovat (krabičky nemají otvory). Pro 
závodníky bez SIAC čipu možnost zapůjčení AIR čipů za poplatek 100 Kč 
za víkend ve stánku Sporticus. Rezervace provádějte prostřednictvím  
e-mailu   mirek.kalina@sporticus.cz 

 
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použitý vícekrát! Kategorie 
WM10, WM11 a WM14 budou moci použít i kontaktní čipy (krabičky s 
otvorem). Kategorie WM10 pojede svůj závod přímo v centru závodů a 
okolí. Upřesněno bude v pokynech. 

  
 
                             sobota middle                        neděle long                

Vzdálenosti:                                 centrum - start 1                  1 000 m (30m)                        3 100m   (0m) 
   centrum - start 2              300 m (10m)                        1 000m (20m) 

 

                             sobota middle                        neděle long                
Starty:                                 S1 – modrobílé fáborky všichni ostatní                    všichni ostatní 

     S2              MW11             MW11,MW14, Open        
               (Modrobílé fáborky)     (Červené fáborky) 

   S3 (v centru)      MW10   MW10 

 

Parkování: V těsné blízkosti centra, poplatek 100 Kč/os. auto nebo 200 Kč/karavan za 

celý  pobyt – bude vybírán při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů. 

 

 

Mytí kol:                                   Bude zajištěno, v centru – tlaková myčka a lavory s košťátky na   

vyhrazeném místě. 

 

 

 



Stravování a občerstvení:        Na trati obou závodů občerstvovací stanice nejsou. Využijte vlastních zásob. 

V centru závodu bude možnost základního občerstvení, jídlo, pití, zajištěné 

externí cateringovou službou, plus večerní grilování. Ostatní možnosti 

občerstvení v blízkém okolí jsou omezené. 

 

  

 

 

 

Ubytování:                                   Centrum závodu se nachází v prostoru tábora Černý Potok. Budou 

vymezeny plochy pro parkování, plochy pro obytné vozy a  karavany, 

plochy pro stanování. Plocha pro stanování je na travnatém hřišti,  příjezd 

bezprostředně ke stanu možný není. Prosíme o dodržování tohoto rozvrhu. 

Ubytovací kapacity v chatách, srubech a hájence budou přiděleny při 

prezentaci dle objednávek v ORISu. 

 

WC a mytí:                                  Tábor je vybaven umyvárnou. Jsou k dispozici umyvadla, sprchy a WC. 

Prosíme, šetřete s teplou vodou, její kapacita je omezená. V areálu budou 

rozmístěny základní zdroje desinfekce, prosíme, dodržujte požadované 

hygienické předpisy související se současnou situací. Na startech mobilní 

WC nebudou. 

 

Úschovna kol:                             Bude k dispozici ze soboty na neděli v samostatném objektu v táboře. 

Jedná se o oplocený objekt, přesto si opatřete kola vlastními zámky. 

Pořadatel neručí za uložená kola. Příjem kol bude v sobotu od 19:00 do 

19:30. Výdej kol bude v neděli od 8:00 do 9:00. 

 

Školka:                                         Školka bude fungovat pouze pro děti, v sobotu od 10:30 a v neděli od 8:30. 

   Děti, prosíme, ponechávejte ve školce jen po dobu nezbytně nutnou. 

 

Technická kontrola:                   Před startem bude provedena kontrola technického stavu kol závodníků     
                                       v kategorii Open a kategoriích MW10, MW14 a MW17. Kola všech     

startujících závodníků musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5“.    
Všichni závodníci se musí dostavit na start s přilbou, bez přilby nebude 
žádný závodník puštěn do závodu. 

 
Výsledky:        Budou vyvěšovány průběžně, celkové pak večer v centru. 

 
Vyhlášení:                                    Sobota middle  18:00 hod - v centru 
  Neděle long      15:00 hod - v centru 

 
 
 



Protesty:                                  Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu  během závodu,    
                                       nejpozději do 14 dnů na adresu HR:  

  Petr Sedláček   
  sedlacep (at) email.cz   
  tel.777 631 590 

 
Jury:                                              Robert Urbaník, Jan Skoupý, Radovan Mach 

 
Upozornění:  Před příjezdem ke sběrné kontrole na sobotní trati mohou některé 

kategorie (M21E, W21E, M17, M20, M21A, M40A, M50) překonávat 
terénní zlom, který může být pro někoho technicky náročný. V terénu jsou 
zde vyznačeny 2 varianty průjezdu:  
„fast lane“= přímá, rychlejší, technicky náročnější 
„safety first“ = mírná objížděčka, pomalejší, průměrná technická náročnost 
Do času 00=12:00 je možné toto místo navštívit (vyznačeno v situačním 
plánku) a při zachování ohleduplnosti k ostatním závodníkům vyzkoušet, 
které varianta je pro vás. Po 12:00 je tato oblast zakázaným prostorem. 

 
                                                       Sobotní cesta na start všech kategorií kopíruje začátek tratí dětského 

závodu pro MW10 a MW11. Žádáme zkušené závodníky, jedoucí na svůj 
start, aby nadějím MTBO umožnili bezproblémový a přednostní průjezd při 
jejich závodě. Díky! 

 
                                                       Při nedělním longu závodníci všech kategorií startující ze startu č.1 ( 

všechny kategorie kromě MW10, M14, W14 a OPEN), budou přejíždět 
silnici 3. třídy z Vidnavy do Staré Červené Vody. Z obou stran úseku, ve 
kterém bude možné silnici využívat k přejezdu budou umístěny cedule 
s informací pro motoristy, že v tomto úseku probíhá cyklistický závod. 
Nájezdy na komunikaci, výjezdy z ní a ani jízda závodníků po ní nebudou 
pořadatelem hlídány nebo regulovány. Dodržujte, prosím, pravidla 
silničního provozu a bezpečného pohybu po veřejné komunikaci. 

 
 Je zakázáno jezdit volně po loukách (značka č. 401 otevřený prostor). 

Všechny louky jsou oploceny přenosnými elektrickými ohradníky pod 
proudem a pasou se na nich krávy, které mohou být na kterékoliv louce.    

                                                       Nebezpečné úseky v lese (sjezdy, velké permanentní kaluže, které nikdy 
nevysychají) jsou označeny vykřičníky. 

 
                                                       Na nedělní long doporučujeme vzít si hodně velký mapník. 
 
 
 
 
 
 
 
   



GDPR:                                           Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním  
osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, 
startovní  listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, 
v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.V průběhu akce budou 
pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 
proběhlém závodu, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona 
č.89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány 
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro 
propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to  fotografovi.       

                                                                          
Funkcionáři závodu:.    Ředitel                       Rudolf Kolář 
    Hlavní rozhodčí        Petr Sedláček 
 Stavitel middle         Petr Jašek 
 Stavitel long             Jiří Král 
 
Informace: Rudolf Kolář 
           rudolf.kolar (at) seznam.cz  
    tel. 733184495 

 
                                  Pokyny v tištěné verzi budou jen vyvěšeny na infotabuli v centru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Plánek centra závodů 
 

 


